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 : Amino Acidsاألحساض األميشية 
ىي اساس في بشاء البخوتيؽ لحا تعج بسثابة حجخات البشاء التي يبشى مشيا البخوتيؽ وىي 
احساض كاربؾكديمية تحتؾي عمى مجسؾعة اميشية واحجة او اكثخ وتكؾن مؽ نؾع الفا 
وتختبط فيو مجسؾعو االميؽ بحره الكخبؾن الفا السجاوره لمسجسؾعو الكاربؾكديميو وىي  مؽ 

 . Lنؾع 
حامض اميشي وبشدب وتتابعات تحجد نؾع ووعيفة الحامض .  02تبشى البخوتيشات مؽ 

وليا تاثيخ كبيخ في تحجيج الرفات الفيدياوية والكيسيائية لمبخوتيشات بدبب اختالف 
الظخفية لمحؾامض االميشية . مؽ حيث تخكيبيا وحجسيا وسمؾكيا مثل  Rمجسؾعة 

 التجاخل مع الساء .
 

 الميشية :وعائف االحساض ا
 وحجات بشائية اساسية لمبخوتيؽ . .1
ليا وعائف تخررية محجدة مثل الثايخوكديؽ يعسل كيخمؾن يشغؼ الظاقة )تسثيل  .0

الظاقة( والكاليديؽ يعسل عمى ازالة التاثيخ الدام لحامض البشدويػ . وبعض االحساض 
 تعسل كأنديسات .



 

 

بالعميقة او عؾامل محجدة لبعض بعض االحساض االميشية تترف بانيا عؾامل محجدة 
السؾاد العمفية مثل السيثايؾنيؽ الحامض االميشي السحجد في كدبة فؾل الرؾيا )النيا 

صشاعي . كسا يزاف   DL Melatoninفقيخة بالسيثايؾنيؽ ( حيث يزاف بذكل 
 الاليديؽ الى مؾاد عمفية ناقرة بو مثل كدبة زىخة الذسذ .

( فقط في حيؽ ان Lي البخوتيشات الظبيعية ىي مؽ نؾع )الحؾامض االميشية السؾجؾدة ف -
( في آن واحج وال يدتفاد D,Lالحؾامض الرشاعية تكؾن عمى شكل مخاليط مؽ نؾع )

 .Lما عجا السيثايؾنيؽ الحي يدتظيع ان يحؾلو الى نؾع  Dالججاج مؽ نؾع 
 

 تقديؼ وترشيف االحساض االميشية :
ؾائيا عمى السجسؾعة االميشية والكاربؾكديمية تقدؼ االحساض االميشية عمى اساس احت .1

 وترشف :
 –آيدو ليؾسيؽ  –ليؾسيؽ  –فاليؽ  –المشيؽ  –)كاليديؽ  احساض أميشية متعادلة - أ

 –تايخوسيؽ  –فشيل الشيؽ  –ميثايؾنيؽ  –سدتيؽ  –سدتئيؽ  –ثخيؾنيؽ  –سيخيؽ 
 ىيجروكدي بخوليؽ ( –بخوليؽ  –تخبتؾفان 

 ىدتجيؽ ( –ارجشيؽ  –اليديؽ )  احساض اميشية قاعجية - ب
 حامض الكمؾتاميػ ( –)حامض االسدبارتػ  احساض اميشية حامزية - ت

تقديؼ االحساض االميشية حدب ضخوريتيا واىسيتيا لؤلندان والحيؾان وىحا الترشيف  .0
 يأخح أتجاىيؽ :

 -التقديؼ او الترشيف العام وتقدؼ الى : –األول 
وىي االحساض االميشية  : Essential amino acidاالحساض االميشية االساسية  - أ

التي ال يدتظيع الجدؼ تخميقيا بالدخعة التي يحتاجيا لمشسؾ واألنتاج لحا يجب تؾاججىا 
ثخيؾنيؽ  –ليؾسيؽ  –تخبتؾفان  –فاليؽ  –ميثايؾنيؽ  –في غحا الحيؾان مثل ) اليديؽ 

  تايخوسيؽ ( –ارجشيؽ  –ىدتجيؽ  –



 

 

ىي التي يسكؽ  : Non Essential amino acid احساض اميشية غيخ اساسية - ب
لمجدؼ ان يرشعيا لحا فال حاجة وال ضخورة لتؾاججىا في الغحاء وىي تذسل عمى جسيع 

 االحساض االميشية الباقية ما عجا االحساض االميشية االساسية التي ذكخت سابقًا .
 -عمى اساس اىسيتيا لالندان والحيؾان :-الثاني

وىي االحساض االميشيو   Essential amino acidيواالحساض االميشيو االساس-1
الحيؾان وتزؼ  التي ال يدثظيع جدؼ الحيؾان ترشيعياووجؾدىاضخوري في غحاء

الفاليؽ 
,ليؾسيؽ,ايدوليؾسيؽ,ثخيؾنيؽ,ىدتجيؽ,اليديؽ,ارجشيؽ,ميثايؾنيؽ,تايخوسيشؾتخبتؾفان

. 
االحساض وىي  Non Essential amino acidاالحساض االميشيو غيخ االساسيو-0

االميشيو التي يدثظيع جدؼ الحيؾان ترشيعيا  ووجؾدىا غيخ ضخوري في غحاء 
 الحيؾان وتزؼ بكيو االحساض االميشيو وىي مداويو في قيستيا لالساسيو.

 
التقديؼ او الترشيف الى االحساض االميشية يسكؽ ان يعؾض عشو بحؾامض  –الثالث 

 اميشية اخخى في عخوف معيشة :
يشية التي يسكؽ لمجواجؽ ترشيعيا دومًا وتزؼ : حامض االسبارتػ , االحساض االم - أ

 ىايجروكدي بخوليؽ و الديخيؽ و الكمؾتاميؽ .
االحساض االميشية التي يسكؽ لمجواجؽ ترشيعيا تحت عخوف معيشة : ىي االحساض  - ب

التي يتحتؼ وجؾدىا في العميقة تحت عخوف معيشة )ولكؽ يفزل تؾاججىا بالعميقة ( 
تيؽ , التايخوسيؽ , ىايجروكدي اليديؽ , حامض الكمؾتاميػ , الكاليديؽ وىي الدد
 والبخوليؽ .

ناقرة بأي  االحساض االميشية الؾاجب تؾفخىا في العميقة دومًا وال يسكؽ تخك العميقة - ت
مشيا وىي : االرجشيؽ , الاليديؽ، اليدتجيؽ ، الميؾسيؽ ، اآليدوليؾسيؽ ، الفاليؽ ، 

 الثخيؾنيؽ ، التخبتؾفان ، الفشيل الشيؽ ( .السيثايؾنيؽ ، 



 

 

 
 : Protein Reserveالبخوتيؽ األحتياطي 

ان بخوتؾبالزم الخمية يسكؽ ان يتيجم لسؾاجية احتياجات الجدؼ مؽ الشتخوجيؽ او لدج 
ولكؽ عشج التغحية الجيجة   الشقص الحاصل بالظاقة بعج فتخة طؾيمة مؽ التغحية غيخالستؾازنة

فأن البخوتيؽ الفائض عؽ حاجة الجدؼ يحتجد في جدؼ الظيخ أو الحيؾان البالغ . وىحا 
( ان ىحه الديادة Eposit proteinيظمق عميو البخوتيؽ االحتياطي او البخوتيؽ السخدون )

خوتيؽ بالبخوتيؽ تتالشى عشج التغحية عمى العالئق ذات بخوتيؽ مشخفض الكيسة . والب
السخدون ال يسكؽ مقارنتو مؽ الشاحية الكسية في جسيع األحؾال مع الجىؽ السخدون بالجدؼ 
. إال انو اكثخ اىسية النو مرجر البخوتيشات في بالزما الجم والييسؾغمؾبيؽ . والبخوتيشات 

يشات االساسية لبالزما الجم ىي االلبؾميؽ والكمؾبيؾليؽ والفايبخيشؾجيؽ . ولكل مؽ ىحه البخوت
وعائفيا الخاصة ويقؾم الجدؼ بتحجيجىا بأنتغام مؽ أحتياطي البخوتيؽ لدبب مؽ االسباب 

( وبعج ذلػ يشخفض مدتؾى Hypo proteinmiaالبخوتيؽ في الجم ) فأنو يدبب فقخ
 البخوتيؽ في بالزما الجم .

اىخ في الحكيقة ان تؾفخ البخوتيؽ بكسيات كافية في العميقة يعج عخوري لسشع ىحه الغؾ  -
ومقاومة األصابة باألمخاض . والساحفغة عمى االنغسة االنديسية وكفائتيا . أذ انو عشج انتياء 
السخدون البخوتيشي تقل كفاءة ىحه االنديسات . وبسا ان السؾاد العمفية السدتخجمة كسرادر 
لتجييد البخوتيؽ )مثل كدبة فؾل الرؾيا( وىي عسؾمًا اكثخ كمفة مؽ تمػ السدتخجمة 

در لمكخبؾىيجرات مثل )الحبؾب ( لحا فسؽ السيؼ ججًا االخح بشغخ االعتبار تجييد كسرا
احتياجات الحج االدنى لمبخوتيؽ مؽ ىحه السرادر واالعتساد عمى مرادر الحبؾب والجىؾن 
لغخض تدويج العالئق باالحتياجات الخئيدة لمظاقة . مؽ جانب آخخ ان االحساض االميشية 

كسا ىي بل تيجم او تتحؾل الى مؾاد عزؾية أخخى وبأستسخار .  كأحساض اميشية ال تخدن 
وليحا ال يسكؽ لجدؼ الظائخ مؽ األحتفاظ بيا لحيؽ سج الحاجة وىحا يدسى )بعامل الؾقت( 

 في تكؾيؽ البخوتيؽ .
 



 

 

 
 تغحية البخوتيؽ واألحساض االميشية في الجواجؽ :

( في العميقة ىي االساس في Crud proteinفي الدابق كانت ندبة البخوتيؽ الخام )      
حداب العميقو اال ان ىحا الشسط اصبح ال يتفق مع السعخفة العمسية الحجيثة التي تؾصمت 
الييا تغحية الجواجؽ وبجأ االعتساد عمى الكيسة البايمؾجية لؤلحساض االميشية الزخورية في 

اضافة الى العشاصخ  العميقة مع مدتؾيات كافية مؽ االحساض االميشية غيخ الزخورية
 الغحائية االخخى .

أما بخرؾص معجالت استفادة فخوج المحؼ والججاج البياض مؽ بخوتيؽ العميقة حيث تذيخ 
التؾصيات الى ان معجالت استفادة فخوج المحؼ مؽ بخوتيؽ العميقة الستؾازنة قج عجل الى 

بياض مؽ البخوتيؽ % كسا ان معجل استفادة الججاج ال76% بجاًل مؽ السعجل الدابق 76
% وليحا التعجيل اىسية كبيخة في 55% بجاًل مؽ 71في العميقة الستؾازنة قج عجل أيزًا مؽ 

 حدابات االحتياجات والشتائج الستؾقعة مؽ ذلػ . 
 احتياجات فخوج المحؼ مؽ البخوتيؽ واالحساض االميشية : .1

وتيؽ والظاقة لفخوج تؾصي الجراسات التغحوية عمى تأميؽ عالئق عالية في كل مؽ البخ 
المحؼ مؽ أجل تأميؽ الشدب الرحيحة مؽ االحساض االميشية الزخورية لشسؾىا الدخيع 
ولسجىا بالظاقة الآلزمة التي تتفق مع أدائيا الحيؾي الدخيع . كسا دلت الجراسات بأن 
مدتؾى البخوتيؽ لؾحجه ال يعشي شيئًا ان لؼ يكؽ مختبط بشؾعية ومدتؾيات االحساض 

ية األساسية وغيخ األساسية في ذلػ البخوتيؽ . وىحا يعشي ان ندبة البخوتيؽ في االميش
العميقة ليذ ليا قيسة مالؼ تحدب االحساض االميشية الزخورية وغيخ الزخورية . اما 
عؽ مدتؾيات السثمى لمبخوتيؽ في العميقة فمؼ تأتي كشدب مجخدة في العميقة مؽ حيث 

رتبظت بسقجار ما يدتيمػ مؽ تمػ العميقة وبسحتؾاىا مؽ وجية نغخ التغحية الحجيثة بل أ
 الظاقة االيزية .

 
 احتياجات الججاج البياض  مؽ البخوتيؽ واالحساض االميشية :  .0



 

 

أن حدابات الظاقة والبخوتيؽ واحتياجات الظائخ مؽ االحساض االميشية تحكسيا مجسؾعة 
مؽ العؾامل وىحه العؾامل مشيا ساللة الحيؾان فكل ساللة او عخق دليل تخبية ودليل 
انتاج يحجد احتياجات الظيخ الؾاحج مؽ جسيع السؾاد الغحائية . باألضافة الى الذخوط 

داللو كي تدتظيع ان تعبخ عؽ ادائيا الؾراثي وبالذكل الحي الؾاجب تؾفيخىا ليحه ال
تتشاسب مع تمػ االحتياجات مثل ساللة او عخق الججاج البياض الخفيفة الؾزن يجب 

اسبؾع . أما عخق الججاج البياض الثقيل  11-2ان تكؾن تغحيتو حخة خالل فتخة التخبية 
لتغحية الحخة خالل الفتخة مؽ % مؽ ا 02 - 12الؾزن يجب ان تكؾن تغحيتو الى حؾال 

 أسبؾع . 11 – 2
العالقة بيؽ مدتؾى الظاقة والبخوتيؽ في العميقة : ان اختيار مدتؾى طاقة مختفع يجب  -

ان تخافقو مدتؾى بخوتيؽ مختفع أيزًا وعشجئح نتؾقع ان يكؾن معجل كفاءة التحؾيل 
 صغيخ فالعكذ صحيح .الغحائي متشاسبًا مع ارتفاع بسدتؾى الظاقة واذا كان الخقؼ 

بشاءًا عمى ذلػ فان زيادة مدتؾى كل مؽ البخوتيؽ والظاقة في العميقة سيؤدي الى 
احجاث تحديؽ في كفاءة التحؾيل الغحائي وىحا مظمؾب أقتراديًا . ذلػ الن احجا اىؼ 
االعتبارات التي تخاعا عشج تكؾيؽ العالئق بأقل كمفة ولكشيا قادرة عمى مؾاجية 

ليؾمية مؽ جسيع العشاصخ والسخكبات الغحائية . ان تكؾن تمػ العميقة كفؾءة الستظمبات ا
 غحائيًا بحيث تدج احتياجات الظائخ مؽ كافو العشاصخ الغحائية وبأقل قجر مسكؽ مشيا .
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